
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWE 

 

w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im Bohaterów Westerplatte 
W Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2020/2021 

 
 

       Na podstawie Zarządzenia Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r., 
dotyczącego rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 Zespół Szkół 
Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi nabór do następujących klas: 

 

L.p. Typ szkoły Czas nauki Kierunek 

1.   Technikum   

5 lat • TECHNIK INFORMATYK 

5 lat • TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

5 lat • TECHNIK MECHANIK 

5 lat • TECHNIK SPAWALNICTWA 

5 lat • TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

 2.       
 Branżowa 

Szkoła I 
stopnia  

 3 lata • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 3 lata • KIEROWCA - MECHANIK 

  

Terminarz składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych: 

• od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz  
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

• od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. –  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  
o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

• do 10 lipca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

• 13 lipca 2020 r.  – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
do szkół ponadpodstawowych. 

• od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r. –  wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badania lekarskie. 

 



• od 13 lipca 2020 r.  do 20 lipca 2020 r.  –  potwierdzanie  woli podjęcia nauki w wybranej szkole 
poprzez przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 
 o przyjęcie do szkoły, złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

• 21 lipca 2020 r. godz. 1400 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
(poinformowanie KO o liczbie wolnych miejsc). 

  

W trakcie rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych przyjmuje się następujący 
sposób przeliczania na punkty: 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punkty, w tym:   

 

100 punktów za egzamin ósmoklasisty 

• język polski  –  x % razy 0,35 
• matematyka  –  x % razy 0,35 
• język obcy nowożytny –  x% razy 0,3 

  

100 punktów  za świadectwo 

• za oceny na  świadectwie – max 4 razy 18 punktów = 72 punkty  

 celujący 18 punktów 

 bardzo dobry  17 punktów 

 dobry 14 punktów 

 dostateczny 8 punktów 

 dopuszczający 2 punktów 

 

• Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów  
• W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,  

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty 

• W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe 

osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. Szczegółowy sposób przeliczania 
szczególnych osiągnięć ucznia na punkty zawiera (załącznik nr 1). 

 



 

Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  
do szkoły ponadpodstawowej 

  

Kryteria - świadectwo Maksymalna liczba punktów  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

aktywność na rzecz innych ludzi 3 punkty 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  
z wyróżnieniem 

7 punktów 

szczególne osiągnięcia 18 punktów 

wynik z języka polskiego 18 punktów 

wynik z matematyki 18 punktów 

wynik z I przedmiotu 18 punktów 

wynik z II przedmiotu 18 punktów 

max 100 punktów 

Kryteria - egzamin 
ósmoklasisty 

wyniki z egzaminu 
ósmoklasisty w % 

punkty 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 
punktów 

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 
punktów 

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 
punktów 

max  100 pkt 

Razem 200 punktów 

  

• Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2018/19 uczestniczyli w etapie 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim konkursów tematycznych (wymienionych  
w zarządzeniach Opolskiego Kuratora Oświaty) zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku 
szkolnym, przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji.  

• Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, - (załącznik nr 2) 

 

 

 



 

Przedmioty wybrane przez szkołę do poszczególnych oddziałów: 

 

klasa zawód I przedmiot II przedmiot 
I ti TECHNIK INFORMATYK j. angielski informatyka 

I ts TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH j. angielski lub j. niemiecki fizyka lub informatyka 

I pt TECHNIK MECHANIK j. angielski lub j. niemiecki fizyka lub  informatyka 

I pst TECHNIK SPAWALNICTWA j. angielski lub j. niemiecki fizyka lub  informatyka 

I ż TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ geografia j. angielski 

I pz MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH technika informatyka 

I  km KIEROWCA - MECHANIK technika informatyka 

 

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej: 

 

Marenin Tomasz  – przewodniczący    

Kapusta Tomasz    

Niedźwiecka-Mormul  Ilona   

Pietrzak Arkadiusz    

Benek Magdalena     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


